Kredsmøde den 17.februar 2005.
Mødet blev afholdt hos Per Kyllesbech Petersen i Ringsted
Deltagere:
Sydhavsøernes Akvarieklub
Karlemoseparkens Klub
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Ølstykke Akvarie Forening
Fraværende:
Holbæk Akvarieforening
Haslev Akvarieforening
Roskilde Akvarieforening var blevet inviteret til deltagelse men kom ikke.
Hans Ole fra Holbæk havde sendt afbud pr. telefon og kunne ikke fortælle noget nyt fra DAU, men
oplyste følgende:
- at kredskassen stod ikke og manglede penge.
- at kredsmesterskaberne afholdes lørdag den 19. marts efter vores tidligere aftalte regler
- at vi i aften også skulle tale om et fællesarrangement, som Holbæk godt vil stå for efter
samme procedure som forhen. Hvis der ikke havde andre ønsker.
Fællesarrangement:
Vi blev enige om at holde en Aqua-Dag på samme måde som hidtil indeholdende




et par foredragsholdere
aqua-quiz
auktion

Der var følgende forslag til foredrag:





CO2-anlæg ved Michael Rasmussen
Labyrintfisk
Ungefødende tandkarper
Hvordan laver man en fangstrejse, fx fortalt af Max Bjørneskov

Dato’en for arrangementet var jo afhængig af om Hans Ole kan få lokalet, men følgende dage
kunne være på tale:





9. april
10. april
30. april
evt. 1. maj

Man var enige om at bede Hans Ole om at forestå det praktiske. Lokale, foredragsholdere,
quizmaster, indbydelse osv.
CredoFich:
Turen foregår fredag den 6. maj og da vi skal se to afdelinger - Opdræt- og salgsafdelingen – som
ligger forskellige steder i byen, skal vi mødes i Ålborg mellem kl. 10.30 – 11.00. Der forventes at
skulle benyttes 4 timer hos Credofich og en times tid til frokost. Man vil prøve at lave samkørsel
mellem foreningerne for at få fyldt bilerne godt op, og derved billiggøre turen. Nærmere herom
kommer fra Sydhavsøerne. Ølstykke påregner at benytte færgen fra Odden, hvis der er tilslutning
nok.
Sydhavsøerne:
Der har gennem længere tid været en del negativ omtale af Zoo dernede, bl.a. da tigeren slap løs.
Akvarierummet er stadig ikke færdigt pga af, at det er et beskæftigelsesprojekt. Man har været på
sommertur til Jørgen Nielsen’s japansk inspireret have i Stenlille. John Møller har været og holde
barbeforedrag, og næste møde er med Erik Lind som skal tale om tetra. På generalforsamlingen er
man blevet enige om to kontingenter. Et for juniorer og et for familier.
Ølstykke:
Vi sluttede året med 46 betalende medlemmer, og her i det nye år har vi indtil videre fået 4 nye
medlemmer. Så på trods af at alle de ”gamle” medlemmer ikke har betalt endnu er vi allerede oppe
på 40 medlemmer her i 2005
Vi har haft et spændende men travlt år med 5 foredragsholdere og 3 udflugter.
Vi har lige haft generalforsamling, som endte med at den nuværende bestyrelse fik lov at fortsætte.
Møde deltagelsen ligger på mellem 10 – 25 medlemmer, bortset på julemødet hvor vi var oppe på
33 medlemmer. Her havde vi været så heldig at få 31 flotte sponsorgaver fra 3 akvarieforretninger.
Vi deltager i kredsmesterskaberne i alle klasser på nær klasse 12
I det kommende år er vi allerede i gang med de første par foredragsholdere. Jan Lyngdorf kommer
og holder et indlæg om paludarier. Et ønske vi har fordi klubben fra Nybye Discos- og
Akvariecenter har fået doneret et meget stor og flot paludarie med lamper og bord til. Det vil vi
prøve at indrette til den kommende udstilling hos KAK i Danmarks Akvarium.
Ellers skal vi også se fremad til den 1. august 2006, hvor klubben fylder 25 år. Det skal vi
selvfølgelig fejre på en eller anden måde.
Karlemoseparken:
Man har 15 medlemmer, hvilket er hvad klubben kan bære med de nuværende lokaler. Der er
tilsyneladende i området et større behov, men det kræver som nævnt et større lokale. Man har brugt

DAU’s lysbilledforedrag og video om baggrunde. Var på bustur til Randers, som alle syntes havde
været spændende. Man vil deltage på KAK’s udstilling
Vestsjælland:
Har lige haft generalforsamling med nyvalg af kasserer og revisor. 70 medlemmer incl.
familiemedlemmer. Holder 3 møder om måneden. Fællesmøde, Akvariemøde og Terrariemøde.
Desværre kommer der ikke så mange til møderne, og desværre heller ikke til udflugterne. Er
begyndt at lave møderne som et temamøde hvor man kan bygge sit eget akvarie/terrarium. Der er
blevet vedtaget en mindre kontingentforhøjelse.
Eventuelt:
Der var en interesse mellem foreningerne om man ikke kunne lave ½ årlige arrangementer. Fx
fælles Aqua-dag og så et alternativt møde som den enkelte forening stod for, hvor man så kunne
deles om udgifterne til en ”oversøisk” foredragsholder.
Hvad gør vi i forbindelse med DAU’s HB-møder. Bør drøftes når alle er tilstede.
Vestsjælland savner pokal og diplomer fra sidste års hjemmekonkurrence. Så er det jo lidt svært at
sætte sig op til konkurrencerne.
Roskilde skulle iflg. pålidelig kilde være på vej ind i DAU.
Ølstykke savner de tidligere skrivelse fra DAU, som hed DAU-nyt. Det er ligesom om afstanden til
DAU er ved at være langt borte, specielt når man er en formand som ”kun” har råd til et
gammeldags modem på 36 Kbps (hedder det sådan?).

Referent
Ølstykke Akvarie Forening

